KAJČÍ KŘIK 9/2018
Pozvánka oddílu KAJKY na září 2018
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
6. září – Zpět z cest po světě
13. září – Levá, pravá, levá, pravá
20. září – Z pohádky do pohádky
27. září – schůzka se nekoná – jsme na víkendovce

Kajky na městských slavnostech v sobotu 8. září

Na městských slavnostech v sobotu 8. září budeme mít stánek, na kterém představíme
naši činnost. Přípravy probíhají mezi 9. a 10. hodinou, nejprve v klubovně, pak na náměstí.
Ráno přislíbil pomoc Adam (příprava nástěnky, převoz věcí na náměstí, postavení stánku),
během dne budou na stánku Jirka a Laďka, ale hledáme i další pomocníky, hlavně na
odpoledne. Stánek budeme sklízet mezi 16. a 17. hodinou. Dobrovolníci, hlaste se Jirkovi,
nejlépe předem.

24hodinovka Až na dno od pátku 14. do neděle 16. září

Již mnohokrát jsme se zúčastnili akce Až na dno,
při níž si každý může vyzkoušet, jakou vzdálenost
zvládne nachodit, naběhat, případně naplazit za jeden
den, tedy za 24 hodin. Letos se akce koná ve
Volduchách u Rokycan na Sroubku, který znáte
z červnové víkendovky. Startuje se v pátek v 9 hodin
večer a končí v sobotu ve stejný čas. Budou připraveny
různě dlouhé okruhy, každý vyrazí na takový, jaký se
mu líbí, pouze musí na startu ohlásit odchod na okruh a
návrat z něj. Čas na spaní nebo na jídlo si vybíráte
podle svých potřeb. Nikoho nebudeme do chození nutit, ale povzbuzování k co nejlepším
výkonům se určitě dočkáte. Účastníci, co vyrážejí poprvé, si obvykle volí některou z následujících met: 50 km, 77,3 km (to je nejlepší Jirkův výkon) nebo 100 km. Na překonání nejlepšího ženského výkonu 120,1 km, který drží Kajka Bára Č., raději hned nemyslete.
S tímto Kajčím křikem rozesíláme i pokyny od pořadatelů, které se mohou hodit hlavně
méně zkušeným 24hodinovkářům. Pro Kajky zajišťujeme hlavně společnou dopravu a stany
(které si ale postavíte sami). O jídlo se na této akci stará každý sám, jsou vhodná hlavně
jídla jednoduchá na přípravu, abyste neztráceli čas vařením. Určitě můžeme doporučit (zcela
výjimečně) hromadu nejrůznějších sladkostí. Na trať budete vyrážet ve skupinkách, které si
domluvíte na místě. Počítejte s tím, že soutěž začíná večer za tmy, takže orientace nebude
úplně jednoduchá. Můžete si například vybrat nějaký kratší okruh, několikrát ho projít, poté
se vyspat a pokračovat za světla. Podle potřeby nabízíme bojácným doprovod na noční
chození, ale pozor: Jirka si dlouhodobě udržuje stabilní výsledek 2,9 km a nerad by na něm
něco měnil…

Přihlašuji se k účasti na 24hodinovce Až na dno 14. až 16. září 2018 ve Volduchách.
Jméno:
Souhlasím s účastí mého dítěte a jsem si vědom(a) možné náročnosti akce.
Podpis rodiče:
Přihlašuji se k účasti na vodácké víkendovce od 27. do 30. září pořádané oddílem Kajky.
Jméno:

Souhlas rodiče:

S sebou potřebujete obvyklé vybavení na víkendovku, jídlo, baterku s nabitou baterií,
malý batůžek (pokud nechcete stále dokola chodit velmi krátké trasy), 30 Kč na startovné
a peníze na cestu (podrobněji dále). Vezměte si i vlastní náplasti na puchýře, na startu je
budeme mít, ale na trase vám nikdo nepomůže. Důrazně doporučuji reflexní vestu.
Zúčastnit se mohou i malé Kajky, jen si dají nižší cíle, například místo 100 km jen 95.
Všichni účastníci mladší 18 let musí odevzdat souhlas s účastí na akci podepsaný od rodičů!
Na akci je třeba se předem přihlásit, a to nejpozději na schůzce 13. září. Čím dříve
tak učiníte, tím lépe. Pokud bude počet ochotných dospělých s auty odpovídat počtu
zájemců, pojedeme auty, což zrychlí obě cesty a případně umožní návrat již v sobotu v noci,
abyste mohli v neděli bez omezení dospávat. Kdybychom se do aut nevešli, pojedeme vlaky
a autobusy. V obou případech vyhlásíme podrobnější pokyny (časy odjezdu, cenu jízdného,
případně doporučený příspěvek na PHM řidičům) na schůzce 13. září – dostanou je
přihlášení. Pokud pojedeme auty, mladší, kterých se to týká, budou mít své podsedáky.

Pohádkový les v sobotu 22. září

V sobotu 22. září se les u Kaly promění v pohádkový les. Plakátek k akci tentokrát zve:
Pojďte s námi do světa pohádek. Na účastníky se těšíme mezi 14. a 16. hodinou.
Kajky se podílejí i na pořádání této akce, kterou tradičně vymýšlí Laďka. I letos již má
vše připraveno, takže kdo se považuje za velkého, ozvěte se jí a dohodněte se, jak
pomůžete.

Podzimní pomoc přírodě u Hostivických rybníků v neděli 23. září

Několik let jsme teď uklízeli na svatého Václava. Letos však Václav
prodlužuje víkend, proto se s pytli kolem Hostivických rybníků projedeme již
o týden dříve, v neděli 23. září. Sraz je jako vždy v 9 hodin u mysliveckého
srubu u Kaly. S sebou potřebujete pracovní oblečení a rukavice (ty lze
případně půjčit). Pytle na odpad od nás dostanete. Po skončení se
přesuneme do klubovny, kde opečeme nějaké zdravé uzeniny, případně
i jiné poživatiny. V případě zájmu, příznivého počasí a další souhry
vhodných okolností se pak můžeme zdržet a třeba trénovat ringo.

Vodácká víkendovka na Vltavě od čtvrtka 27. do neděle 30. září

Když vodácká výprava nevyšla v červnu, neznamená to, že letos nebude. Využijeme
toho, že poslední zářijový víkend je o den delší a že na vodě v té době již nebývají zácpy
jako v létě. Plánuji v pátek a v sobotu sjet dva úseky na Vltavě, nejspíše kolem Českého
Krumlova, v neděli pak kromě balení něco pěkného poznat pomocí pěškobusu. Spát budeme
ve stanech. S sebou potřebujete obvyklé vybavení na víkendovky, nezapomeňte na oblečení
a boty na vodu a na náhradní oblečení.
Protože konec září může být již chladný, v případě velmi
nepříznivé předpovědi víkendovku uspořádáme jako nevodáckou.
Účastnický poplatek činí 1000 Kč, v případě nevodáckého programu
bude o 400 Kč nižší. Přihlašujte se do čtvrtka 20. září odevzdáním
přihlášky, případně e-mailem či SMSkou Jirkovi. Pokyny s časem
odjezdu a návratu dostanou pouze přihlášení.
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Výhled na další měsíce

Sobota 5. října – hostivická drakiáda
Sobota 20. října – ptačí festival u Hostivických rybníků
Pátek 26. až úterý 30. října – podzimní prázdniny v Dubí – společná akce s oddílem
Pterodactylus
Sobota 17. listopadu – Kajky slaví 25. narozeniny – přes den oslavy pro současné Kajky
(úmluva, klání Kajek s rodiči, hody), večer velké setkání současných i bývalých
členů – pozvánku zveřejňujeme již teď na poslední stránce tohoto Kajčího křiku

Voyage – kurz pro mladé vedoucí

Od 10. do 14. října probíhá u Sedlčan setkání – kurz pro náctileté členy oddílů, možné
budoucí vedoucí. Při této akci se dozvědí něco ze zákulisí, jak fungují oddíly, naučí se řadu
zajímavých her, které by pak třeba mohli naučit ostatní Kajky, a především poznají podobně
postižené lidi z jiných oddílů. Máme velký zájem, aby se zúčastnili Adam, Bára V., Klára K.
a Anička. Všichni již několikrát dostali pokyny k akci od pořadatelů s výzvou, aby se přihlásili.
Doufáme, že tak učiní.

Letos bez STOvky

Oddílové zprávy

Řadu let opakujeme vždy v září a v říjnu Soutěž tělesné obratnosti. Abychom Kajkám
dokázali, že dokážeme překvapit, letos překvapivě STOvku vynecháme. Máme totiž jiné
plány, které zatím nesmíme ani naznačovat…

Členské příspěvky

Ptají se rodiče, jak mají platit členské příspěvky. Odpověď je jednoduchá: nijak. Kdo byl
členem již před prázdninami, má zaplaceno až do konce kalendářního roku, takže nové
příspěvky budeme vybírat až od ledna. Pro případné nové členy je členský příspěvek do
konce roku 170 Kč. Na Sněmu ČSOP, který proběhne v listopadu, by se mělo rozhodnout
o zvýšení odvodů z členských příspěvků od příštího roku. Zvýší se tedy také členský
příspěvek pro Kajky, ale o přesné výši budeme informovat později.

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)

Od minulého vydání této rubriky v KK uplynulo již dost vody i v suchém Litovickém potoce, je tedy
nejvyšší čas na novou porci oddílových „zaručených zpráv“:
•
Přestárlé Kajky mají za sebou maturitu a chystají se na vysoké školy. Vítek plánoval studium
v Brně, ale protože jsme nechtěli stěhovat Kajky na Moravu, vybral si nakonec pražské ČVUT.
Ve volných chvílích pomáhá se zajištěním koncertů různých světových hvězd. Bára Č. se vydává na Vysokou školu chemicko-technologickou, kterou vystudoval i Jirka. Nezajímá ji však
ochrana životního prostředí, ale potravinářství, zejména vaření piva. Této složité odborné úloze
věnovala již svou gymnaziální práci. Praxi získává brigádami v hospodě. Rovněž Kačka se přiznala, co bude studovat, redakce A-JJP to však úspěšně zapomněla. Jisté je, že Kačka nenaváže na svou praxi oddílové zdravotní sestry (kdysi v Nízkých Tatrách hlídala nemocného Míšu).
•
S hostivickým vzdělávacím ústavem se rozloučil Adam, což
dokládá i povedený snímek ze školní akademie. Adam bude na
střední škole zkoumat, jak pracovat s počítači. Na Slovensku
jsme se dozvěděli, že už si počítači docela vydělává. Sehnal si
totiž dobře placenou brigádu, která spočívá v tom, že hraje různé
počítačové hry a své výsledky pak předává policii.
•
Třída, do níž chodily Pája, Anežka a Klára A., v červnu zachránila
želvu bahenní, kterou našla u Hostivických rybníků. Pavla
zavolala Jirkovi, ten zavolal úředníkovi přes životní prostředí,
který vyhladovělou želvu převzal a pak předal do pražské zoo.
Zachráncům se pak dostalo poděkování v Hostivickém měsíčníku, jen autor poplet nejen písmeno třídy, ale i ročník, z páťáků
udělal čtvrťáky. Jmenované Kajky HM čtou, protože chybu našly.
•
Pája od září chodí do školy do Stodůlek, Klára A. na hostivické
gymnázium. Z „kajčí“ třídy již dříve odešla Berenika pod Říp,
takže v ní zůstala samotná Anežka.
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Na školní akademii jsme potkali řadu Kajek. Klára K. si zazpívala v rudých šatech, Aničku jsme
v přestrojení poznali až podle jedovatého pohledu, který vrhla na fotoreportéra, páťačky raději
pištěly už předem a Majdy jsme si všimli teprve ve chvíli, kdy se pokoušela vylézt na pódium za
svými idoly. Pan ředitel se nezapomněl zeptat, jestli jeho dávné oblíbenkyně Bára a Kačka ještě
pomáhají s Kajkami. Jiné Kajky se před ředitelem raději svým působením v oddíle nechlubí.
Proč Klára K. nejela na Slovensko? Potřebovala pořádně oslavit narozeniny. Kolikáté? Takový
údaj se o dámách nesděluje.
Velkou zásluhu na zdárném průběhu letošního středočeského kola Zlatého listu mají z Kajek
Adam, Bára V. a Anička. Adam a Bára zajistili servis na startu a Anička přišla pomoct, i když na
ni podobně důležitý úkol již nezbyl. Bářina pomoc však byla vážně ohrožena. Při hlavních
přípravách přišla Bářina sestra Linda se strašlivou zprávou, že Bára je vážně zraněna, protože
si zlomila… nehet. Situace se naštěstí vyřešila ku prospěchu Kajek.
Kdo je největší oddílový vodomil? Pavlína se sice snaží, Anežka ve vodě modrá až fialoví,
Majda nadšeně leze s ostatními do každé větší louže, Klára K. se letos koupala již v dubnu
v Labi při výpravě Polabím a hned o tom nadšeně telefonovala domů, ale nikdo nemá na Lindu.
Tu voda přitahuje přímo neodolatelně. Nelíbila se jí jen Palcmanská Maša ve Slovenském ráji,
o níž zodpovědně jako studovaný vodohospodář prohlašuji, že patřila k nejčistším, které jsme
letos potkali, ale nakonec se omočila. Skoku do vody se však bránila tak dlouho, až z toho
začalo vydatně pršet. Místo útěku pod stromy raději skočila, sušit se šla až pak.
Na Třeboňsku s námi nebyl Vítek, ale našli jsme stejnojmenný rybník. Koupel v něm byla takřka
povinností, i když to byl jeden z nejošklivějších rybníků v celém okolí.
Bára Č. a Kačka N. slaví deset let kamarádství. Jako spolužačky se ve škole nejprve nesnášely,
až později se daly dohromady – a pomohly tomu i Kajky. Jmenované slaví výročí společnou
dovolenou na Mallorce. Tak příjemné koupání a blahopřejeme!
O které zboží byl v Matliakově chatě u Popradského plesa největší
zájem ze strany Kajek? O pláštěnky! Vybavení řady účastníků se
v letním deštíku ukázalo jako ne zcela dostatečné…
Vaření čaje na ohni na poslední schůzce před prázdninami se ukázalo
jako celkem zajímavý úkol. Dým z ohňů se rozlézal na všechny strany
a zalézal i do oblečení, ale nakonec jsme měli tři pitelné čaje od
intenzivně zeleného až po výrazně červený, ovocný z plodů keřů
našich sousedů. Jak nám chutnalo, dokládá nejlépe Jofčin výraz.

Třeboňsko

Stalo se…

Dámskou jízdu Páji, Anežky, Bereniky, Lindy a Majdy na Třeboňsko na začátku května si vzali
na povel se střídavými úspěchy Jirka a Adam. Teplé počasí vedlo k tomu, že se program zvrhával
v koupání v různých rybnících, ostatně na břehu jednoho jsme přímo stanovali. Kromě rybníků
a pískoven jsme viděli i dva písečné přesypy. Kajky si vyzkoušely vaření bez velkých Kajek, největší
ohlas však sklidil se svým jídlem Adam. Ze zajímavých okamžiků je třeba zmínit večerní soutěže
u Schwarzenberské hrobky, pokusy o drezúru housenek, obejití Rožmberka, třeboňskou zmrzlinu,
spaní pod širákem (ale Jirka po vzpomínání na různé dávné oddílové příhody musel spát také mimo
stan) a poznávací soutěž ve městě, na níž jsme navázali prohlídkou domu přírody Třeboňska. Při
ranních nákupech jsem potkal přímo na hlavním třeboňském náměstí několik pávů. Na hladině rybníka
Svět jsme pravidelně počítali zrzohlávky rudozobé, které jinak patří k málo běžným kachnám.
O zpáteční cestě přehřátým vlakem do Prahy a náročných přesunech domů během výluky raději
nebudu psát, seznam lékařských diagnóz by poněkud zvýšil rozsah tohoto již tak tlustého KK.
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Středočeský Zlatý list v Hostivici
Na letošní Zlatý list se nám překvapivě podařilo sestavit dvě soutěžní
družstva mladších. Starší nesoutěžili, raději pomáhali s pořádáním. Zvláště
Tonda se stal autorem řady pozoruhodných výroků, které budou otištěny ve
sborníku ze soutěže, pokud ho někdy dokončíme. Tady jsou dva z nich:
Odborník: Podívejte se na vzorky hornin. Tonda: Jéé, tohle vypadá jako
sušenka! – Poznávačka orobince: To jsou klobásy. Všechny Kajky se
snažily, ale tentokrát ty větší z mladších dosáhly jen na čtvrté místo a na
národní kolo se tak znovu nepodívaly. Vyhrálo družstvo z Říčan, které pak v národním kole bylo
druhé. Na národním kole jsem se zdržel něco málo přes jeden den, viděl jsem velmi pěkné práce pro
přírodu od většiny družstev a hlavně jsem se byl podívat u Štramberské trúby na jasoně
červenookého. S Kajkami jsme byli na stejném místě loni při podzimních prázdninách, ale tou dobou
motýli samozřejmě nelétají.

Víkendovka PROJEKT ISONUN
Po loňském úspěchu víkendovky s Chujkem se letos Vítek a Adam pustili do další akce. Pod
záhadným názvem se tentokrát skrývalo putování na severní pól a tohoto neobyčejného dobrodružství
se zúčastnili organizátoři Vítek, Adam, Bára Č., Kačka a Šimon, Bestíci Anička, Linda, Tonda a
Cirkasellbouti Klára K., Anežka, Eliška. První překvapení nastalo již v Berouně, kde na Kajky utíkající
přes celé přestavované nádraží nepočkal vlak do Rokycan, ale náhradní řešení se brzy našlo
a základna u Volduch zvaná Sroubek se před Kajkami objevila ještě za světla (ještě, že za polárním
kruhem v létě slunce nezapadá). Ti, co nemají rádi tmu, zvláště ocenili spaní pod širákem v lese
u základny. Druhý den po bloudění s úkoly v okolí Sroubku (nejmenovaní šikulové se po pokynu „jděte
pořád rovně po červené“ dokázali otočit o 90° a dojít na úplně jiné místo, takže pro ně bylo nutné
zorganizovat záchrannou výpravu) týmy zjistily, že jídlo na zbytek výpravy na ně čeká uprostřed
rybníka. Oba sudy se podařilo vylovit bez ztráty na mužstvu i proviantu a Kajky se tak mohly pustit do
vaření. Vybavuji si například jakousi bramborovou hmotu, z níž po uvaření vznikla poživatelná
lahůdka. Došlo i na večerní oheň, jen Bára hrála na kytaru kdesi jinde. Plny očekávání děsuplné noční
hry, která se nekonala, se odebraly Kajky do spacáků. V neděli oba týmy sháněly nápovědy, kde
přesně hledat severní pól, protože všichni dobře vědí, že blízko pólu se nelze spolehnout na kompas.
Klára K. lovila jednu nápovědu s rybníčku tak usilovně, až si vykoupala své jediné boty. Zanedlouho
oba týmy vyrazily na sever a cestou se k našemu překvapení dohodly, že sever dobydou společně. To
se jim podařilo a cestu zakončily koupelí ve vodách Severního ledového oceánu. Cesta domů
proběhla bez mimořádných událostí.
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Tábor na Slovensku – Slovenský ráj a Vysoké Tatry
Letošní slovenská výprava byla největší za všechny roky, co na Slovensko jezdíme. Bylo to již
počtvrté, co Jirkova noha vstoupila do Průlomu Hornádu (nepodařilo se zatím zjistit, zda to byla levá,
či pravá noha, do příště se to pokusíme napravit). Šest stanů obsadilo 13 Kajek: Jirka, Bára Č., Kačka,
Pavla H., Džeordže, Adam, Bára V., Anička, Pája Z., Anežka, Klára A., Berenika a Linda.
Po noční cestě vlakem, při níž povídající Kajky záhy nahradila spolucestující důchodkyně
volající ze spaní maminku, jsme se v pondělí nad ránem ocitli ve Spišské Nové Vsi. Autobus nás
dovezl až ke kempu v Podlesku, postavili jsme stany a za chvíli jsme jeli autobusem zase skoro zpět.
Z rozcestí Arnultovce jsme přes Spišské Tomášovce došli k Tomášovskému výhledu, mohutné skalní
hraně s výhledem do průlomu Hornádu. Obava ze skokanských tužeb některých účastníků kalila
radost z pohledu, ale žádná mimořádná událost se nestala. Poté jsme sestoupili k řece a zbytek cesty
až do kempu vedl kolem ní, i když místy po žebřících nebo po stupačkách. Nádherná cesta, vylepšená
ještě kofolou u Letanovského mlýna.
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Úterý jsme věnovali první rokli – Pieckám. Dřevěné schody, vysoké kovové žebříky a hlavně
nádherné sevřené údolí se skalami a vodopády. Ukázalo se však, že ne všem se vysoké žebříky
a schody líbí, zvlášť když u nich není řetěz na přidržení. Cesta tentokrát uběhla velmi rychle, v kempu
jsme byli brzy. Část výpravy vyrazila do Hrabušic na nákupy, část lelkovala u stanů a Pája, Anežka
a Linda neodolaly nabídce vykoupat se v blízké řece.

K našim výpravám do Tater patří déšť, většinou bouřka v závěru. Tentokrát předpověď slibovala
déšť na středeční dopoledne, takže jsme neváhali a vyrazili právě do Tater. Brzké ranní vstávání jsme
zvládli, i když půl hodiny na přípravu bez snídaně se ukázalo jako příliš smělý odhad (naproti tomu
Adam s Džeordže-em vstávali až deset minut před odchodem a rozhodně nezdržovali). Tramvaj
Tatranských elektrických železnic, v níž se změnilo hlášení (to původní se minule ve všech třech
jazycích skvěle naučil Vítek), nás dovezla až na zastávku Popradské pleso, od níž je to ke
skutečnému plesu ještě hodina cesty. Na ní jsme nevynechali ani symbolický cintorín (hřbitov), který
měl v dešti poněkud pochmurnou atmosféru. Ta padla i na Jirku, který při popíjení kofoly u plesa
přemýšlel, jak z hor utéct. Naštěstí Bára rázně prohlásila, že jsme tady přece kvůli chození po horách,
takže jsme se cestou proměněnou v potok vydali vzhůru do sedla u Ostrvy.
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Během stoupání přestalo pršet, ale hory se ponořily do mraků. To nezabránilo pořádnému
obědu v sedle, když se nám podařilo odehnat lišku, která by se k hostině jistě ráda přidala. Dál už
cesta vedla skoro po vrstevnici, což znamenalo, že jsme chvíli stoupali a chvíli klesali, až
k Batizovskému plesu. Tam jsme se rozdělili. Zdatnější pokračovali až k Velickému plesu a do Starého
Smokovce. U Velického plesa se ukázalo, že zelená značka do údolí je zavřená, takže zdatní museli
ještě kus po hřebeni a pak dolů po modré, skoro u Hrebienku. Prý hodovali ve Slezském domě, ale
poté zvolili tempo na pomezí chůze a běhu. Ještě, že jsem šel kratší trasu do Vyšných Hágů! Tam
nám o pět minut ujel vlak, takže jsme se v dalším setkali se zbytkem výpravy a do Slovenského ráje
jsme se už vraceli společně. Protože čas poněkud pokročil, rozhodli jsme se pro večeři v pizzerii a ke
stanům jsme se vrátili již za tmy.

Nad čtvrtečním programem jsme dlouze váhali. Buď bychom museli znovu brzy vstávat, nebo
by nás čekal dlouhý výlet. Nakonec jsme se rozhodli pro zcela jiné řešení: vstávat pozdě, ujít málo. To
byl výlet ke Spišskému hradu. Zahájili jsme ho na Sivé bradě, pěnovcové kupě s minerálními
prameny, z nichž jeden dokonce připomínal malý gejzír. Pak už jsme se vydali na prohlídku Spišské
kapituly a Klára, Anežka, Linda a Pája projevovaly o gotickou výzdobu katedrály svatého Martina
takový zájem, že jim průvodkyně dovolila dokonce i jinak zakázané fotografování. Když jsme se
konečně dostali do Spišského Podhradie, ukázalo se, že na Spišský hrad, hlavní cíl výpravy, se chce
jen Jirkovi. Ostatní si proto prohlédli město a Spišskou Novou Ves a na hrad šplhal jen Jirka. Aspoň se
dozvěděl, že ve středověku děti pily do tří let mateřské mléko a pak jen alkohol, proto lidé umírali
mladí, i jiné zajímavosti z historie. Večer konečně došlo na oheň. Jen příště bude přikládat někdo jiný
než já, větve s trním se mi jako palivo moc nelíbily – ještěže nejsem Šípková Růženka, to by
nedopadlo dobře.
V pátek jsme se opět rozdělili na dvě výpravy. Starší se vydali do rokle Velký Sokol a o jejich
cestě moc nevím. Pavla H. si namohla koleno tak, že se musela s doprovodem vrátit do údolí, ostatní
rokli prošli a tvářili se spokojeně. Nejdůležitější je, že při našem návratu už vařili večeři.
Mladší s Jirkou zamířili do Dobšinské ledové jeskyně (do Dobšinskej ľadovej jaskyně). Ranní
vstávání nahradila dlouhá cesta autobusy, kterou ke spánku využila hlavně Klára. Prohlídka jeskyně
trvala půl hodiny, ale pořádně jsme se při ní ochladili, prý v ní bylo asi -6 °C. Po návratu do údolí jsme
se přesunuli autobusem k Palcmanské Maše, kde jsem plánoval koupání. Tak dlouho jsme se nemohli
rozhodnout, že nejlepší místo ke koupání už objevily Kajky před sedmi lety, až se přes kopec přihnala
bouřka. Rychlejší se stihli vykoupat, ale pak už jsme se schovávali pod stromy a hlavně v hospodě.
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Cestou zpátky mi Kajky předvedly, že mají jasné, argumenty podložené názory na fungování
oddílu, na jednotlivé vedoucí i na soužití s menšími Kajkami. Leccos jsme si vysvětlovali celou
dlouhou cestu autobusem a pořádně jsem si uvědomil, že mladší účastníci slovenské expedice už
nejsou ta malá vystrašená dítka, co se nejradši tulí k mladým vedoucím, ale výrazné osobnosti. Měli
bychom jim začít říkat střední Kajky…

Závěrečná sobotní výprava vedla do rokle Suché Belé. Podařilo
se nám vstát rozumně brzy, takže před žebříky jsme nečekali dlouhé
fronty. Největší žebříky se však některým opravdu nelíbily a vyslechl
jsem si různé nářky, naštěstí jsem zvyklý je pouštět jedním uchem
dovnitř a druhým ven. Kdybych vzal vážně všechna prohlášení, že to
je poslední Slovensko, příští rok by výprava byla velmi komorní. Poté
už nás čekalo jen sbalení, závěrečná večeře v Popradu v Haligandě,
noční cesta do Prahy a poté dojezd domů cyklohráčkem.

Slovenské zpravodajství A-JJP

•
•

•
•

•
Cestou na Slovensko přišla někde za Pardubicemi Bára Č. se
šokující informací, že jedna z „účastnic zájezdu“ už dlouho chybí v kupé.
Naštěstí byla záhy nalezena v jiném kupé, v němž bylo i předtím plně
obsazeno. Po podrobnostech jsme raději nepátrali.
•
Je lepší lehátkový vlak Regiojetu, nebo Českých drah? Názor nejmenované Kajky: Ten druhý, protože mezi lehátkem a stropem je víc místa,
lehátka měla zábradlí a nebyl s námi v kupé Adam.
Kačenčina poradna: Děti, byla vám v noci zima? Spěte ve spacáku nahé, to pomáhá. Ale nechte si přitom
spodní prádlo, jinak byste byly necudné.
Dávný člen Kajek Džeordže (tradiční psaní jména Džordž prý není správně, tak se polepšujeme) s námi po
letech vyrazil opět na Slovensko, ale vzal si jediné boty. Když to maminka zjistila, dovezla mu na hlavní
nádraží náhradní. Na synáčkovi jí záleželo tolik, že tam byla skoro stejně rychle jako my, i když vyjela
později. Dobře udělala, protože Džeordže jednu noc uložil svou botu v předsíni tak šikovně, že do ní
stékala voda z celé plachty a ráno v ní byla louže.
Důležité bezpečnostní pravidlo: Bára V. a Klára A. si společně nesmí odskočit na záchod! Kdykoliv se tak
stalo, obě jsme někde zapomněli a ztratili…
Letošní Slovensko dobře vystihuje mimořádná spotřeba náplastí. Puchýře utržené hlavně v Tatrách
a především v nedostatečně vyzkoušených botách si žádaly nové a nové náplasti, takže jsme museli
dokoupit dvě nová balení.
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Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE.
24. ročník – 288. číslo.
Vychází elektronicky 6. září 2018 večer po schůzce, tištěné 13. září 2018.
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka.
Kdo první objeví v Kajčím křiku chybu, získává samolepku.
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik
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